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Warszawa, 2017-11-16 

WZP.270.156.2017 

2017-16369 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A 

w Warszawie, znak sprawy: WZP.270.156.2017. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 

pytań i udziela wyjaśnień oraz zmienia postanowienia SIWZ. 

 
Pytanie 1. Zamawiający w załączniku numer 1 (Opis przedmiotu zamówienia), w punkcie 

V podpunkt 9 wskazuje: 

„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w wymiarze pełnego etatu przez cały okres realizacji umowy co najmniej 4 pracowników 

wykonujących usługę utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego.” 

Zamawiający w załączniku nr 2 (wzór umowy) w paragrafie 3 punkt 10 wskazuje: 

Zamawiający wymaga zaangażowania przez Wykonawcę co najmniej 4 osób wykonujących usługę 

utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, że co 

najmniej cztery osoby realizujące umowę będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. 

Zamawiający w załączniki nr 2 (wzór umowy) w paragrafie 4 punkt 4 wskazuje: 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami realizującymi Umowę z widocznymi informacjami 

dotyczącymi imienia, nazwiska, stanowiska wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu) oraz 

daty obowiązywania umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia 4 osób na 

podstawie umowy o pracę i jednocześnie nie narzuca Wykonawcy aby osoby te były zatrudnione 

w wymiarze pełnego etatu tj. 168 godzin w miesiącu każda (na co może wskazywać zapis z OPZ 

w punkcie V podpunkt 9). 
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Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału V pkt 9 załącznika nr 1 do SIWZ- 
Opis przedmiotu zamówienia na następujący: 
„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę w wymiarze minimum ¼ etatu przez cały okres realizacji umowy co najmniej 4 
pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego.” 
Tekst jednolity załącznika znajduje się w załączeniu do pisma. 
 
Pytanie 2. W nawiązaniu do przetargu na " Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A 
w Warszawie" zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość dokonania wizji lokalnej.  
Zamawiający wskazał w SIWZ termin wizji na 14 listopada, w której niestety nie mogłam 
uczestniczyć.  
Bardzo proszę o ustalenie dogodnego dla Państwa terminu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy termin przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 
2017-11-17 w godzinach 10:00 - 12:00. 

Wyłącznie w celu podania danych, omówienia wejścia pracowników potencjalnego Wykonawcy 
do siedziby Zamawiającego, należy kontaktować się z niżej wskazanymi pracownikami 
Zamawiającego: 

1) Sylwia Pisińska e-mail: s.pisinska@csioz.gov.pl; 
2) Ewa Kowalska e-mail: e.kowalska@csioz.gov.pl 

 
Jednocześnie Zamawiający zmienia postanowienia SIWZ w zakresie zmiany terminu składania 

ofert tj. przedłuża termin składania ofert na dzień 2017-11-21 do godziny 10:00. 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

 

1. Rozdział X pkt 15 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

15. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować 
w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława 

Dubois 5A w Warszawie.”, znak sprawy: WZP.270.156.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-11-20 o godz. 10:30 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 

Otrzymuje brzmienie: 

15. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować 
w następujący sposób: 

mailto:s.pisinska@csioz.gov.pl
mailto:e.kowalska@csioz.gov.pl
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława 

Dubois 5A w Warszawie.”, znak sprawy: WZP.270.156.2017 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2017-11-21 o godz. 10:30 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy); 

 
2. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 
Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-11-20, do godziny 10:00 
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 
Warszawa, piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2017-11-21, do godziny 10:00 
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - tekst jednolity z dnia 2017-11-16. 

 

Dyrektor 
Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 

(-) Marcin Węgrzyniak 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Chrostek Łukasz 

 


